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Vážení spoluobčané, věříme, že najdete chvilku času si přečíst zpravodaj, který jste právě obdrželi. Největší
novinkou je rozšíření sběru plastů rovnou z Vašich domovů pomocí pravidelně vyvážených popelnic na papír a
plast. Více informací na dalších stránkách zpravodaje. Příroda se postupně ukládá ke spánku, práce na našich
zahradách a polích pomalu končí. Máme více času i díky třem podzimním svátkům spojenými s naší státností.
Jsme rádi, že se téměř obnovil normální život, školka je otevřená, funguje svoz dětí. Na hřišti se hraje fotbal,
hospody jsou otevřené a funguje i další kultura. Doufejme, že nám to vydrží.
Obecní úřad Zábrodí
……………………………………………………………….
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Kotlíková dotace – nová výzva
Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje
podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato
výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří
splní nové podmínky určené pro programové období 2021+. Nově je plánována podpora žadatelům
paušální částkou na jednotlivé typy zdrojů vytápění,
které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na
průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude
maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům.
Podpora výměny starých kotlů bude opět zaměřena
pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nové
pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na
biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním a plynové kondenzační kotle. Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat

o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění
pouze do konce srpna 2022.
Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III.
emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou
tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!
Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci
získat na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace
https://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.p
hp?pgid=189. Video s informacemi je ke shlédnutí
zde Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube, nezávazný
dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění
https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat také
na infolince 722 960 675, provozní doba: 8-16
hod., nebo na e-mailu: kotlikovedotace@krkralovehradecky.cz.

Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec
používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!
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Sběr domovního odpadu
Sběrný dvůr za obecním úřadem otevřen je2021
vždy v sobotu od 8.30 hod. do 10.00 hod.
Přístup na dvůr je branou vzadu za úřadem, nebo malou brankou vlevo od vchodu do budovy úřadu.

.

NOVINKA
NOVÝ ZPŮSOB SBĚRU PAPÍRU A
PLASTŮ
Vzhledem ke špatným zkušenostem se
sběrným místem na parkovišti u firmy LIGO
v Zábrodí obec zavádí nový způsob sběru
papíru a plastů.
Každé čp. obdrží od obecního úřadu zdarma
popelnice. Modrou pro sběr papíru, žlutou
pro sběr plastů. Popelnice bude pravidelně
vyvážet firma Marius Pedersen, plasty jedenkrát za 14 dní, papír jedenkrát za měsíc.
Jaký lze očekávat přínos ? Občané nemusí
s papírem a plasty do sběrného dvora, od
jejich domů odpad odvezou „popeláři“.
Zrušení sběrného místa u LIGA přispěje
k vyřešení stálého nepořádku v této lokalitě. Odpad všeho druhu zde odkládají neoprávněné osoby – výsledkem je trvalý nepořádek. Po odvozu a uklizení jsou kontejnery během několika dnů plné odpadu a
kolem vznikne nový nepořádek.
O všech podmínkách použití budete včas
informování. Sledujte internetové stránky
obce. Pokud ještě nemáte, aktivujte si mobilní rozhlas. Aktuální zprávy Vám mobilní
rozhlas pošle do e-mailu a na telefon automaticky.

Obrázky popelnic jsou ilustrativní

Současný systém pokračuje,

nadále je
možné využít pro sběr plastu a papíru službu sběrného dvora !!!
Sběr domovního netříděného odpadu je realizován
svozem popelnic 1x za 14 dní (v roce 2021 vždy v
lichém týdnu)
Tříděný odpad:
Plasty - možno odevzdat v pytli (obdržíte na sběrném dvoře) na sběrném dvoře za obecním úřadem.
Kontejner na plasty je zatím také na parkovišti u
firmy LIGO v Zábrodí (bude nahrazeno popelnicemi
u domů, viz text vlevo).
Papír - za obecním úřadem jsou modré kontejnery
na papír
Kovy - za obecním úřadem je kontejner na kovový
odpad
Jedlé oleje a tuky - za obecním úřadem v uzavřených nádobách do červených popelnic
Sklo - za obecním úřadem je kontejner na sklo
Biologický odpad - na cestě za obecním úřadem je
kontejner na biodpad.
Nebezpečný odpad a elektroodpad: obec 2x za rok
organizuje svoz. Občané jsou informováni pomocí
letáků, nově to bude možné i mobilním rozhlasem.
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Společenská kronika
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Hedvika Bernardová

Jaromír Kozel

Soňa Dohnanská
Stanislav Dohnanský

Irena Prouzová
Dana Sedláčková

Olga Formanová
Naděžda Hanušová
Eliška Jiroušková

Jan Středa
Liduše Špicarová
Miloslava Vlčková

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Petr Hanuš
Věra Hülleová
Jan Laštovička
Tomáš Mikeš
Sylva Nevečeřalová
Jaroslav Rýdl
Jaroslava Slezáková

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané
Otto Hepnar

Věra Semeráková

Bohuslava Jirková
Květuše Kejklíčková

Jan Středa
Jaroslava Špeldová

Petr Kulda
Erika Poláčková

Wieslava Vajsarová
Jaroslav Vlček

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018 nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.
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Poděkování
Děkuji OÚ Zábrodí za blahopřání a pěkný dárek a návštěvu panů Kohla a Habra k mým narozeninám.
Josef Pásler

Letní tábor „Krok k přírodě“
Po výjimečně náročném školním roce, kdy mnozí žáci
místo klasické výuky trávili denně hodiny před počítačem a jejich kontakt s vrstevníky, stejně jako fyzická
aktivita, byl omezen na minimum, přišla ČRDM (Česká
rada dětí a mládeže) s nabídkou letních kempů pro děti
školou povinné. Jedna z příjemných podmínek těchto
táborů byla cenová dostupnost pro rodiče, vše bylo pro
účastníky zdarma.
Po domluvě s vlastními dětmi jsem se rozhodla využít
nabídky a zrealizovat ve spolupráci s ČRDM letní tábor i
u nás v Zábrodí, prioritně pro místní děti. Další podmínkou byl minimální počet patnáct dětí. Na našem táboře
nazvaném Krok k přírodě jich bylo nakonec 17, z toho 12
ze Zábrodí. Ve skupině jsme měli děti od první do páté
třídy. Cílem tábora bylo s dětmi zopakovat a více zevšednit pojmy jako je fotosyntéza, ekosystém, ekologie.
Zázemí pro tábor jsme měli na obecním úřadě. Velký
dík patří Matoušovi Děmjanovičovi, kterého si děti
velmi oblíbili za jeho kulinářské umění. Vůbec největší
obliby u dětí nabyl, když nám přivezl řízky na výlet do
Náchoda Bělovsi k hotelu Bonato. (Nutno však poděkovat i jeho manželce Míše, která nenápadně svému
šikovnému muži pomáhala.)
Tábor si děti užívaly od 9. do 13. srpna, vždy od 7:30 do
17 hodin. Počasí vyšlo perfektně, hodně času jsme
tudíž trávili venku, na procházkách, v přírodě. Ve středu jsme jeli na výlet do Starkoče a odtud pěšky na
farmu Dubno, kde se všechny děti projely na koni a
opekly špekáčky. Ve čtvrtek jsme vyrazili do Náchoda
na naučnou stezku, přes zmíněné Bonato s obědem a
odtud do nově zrekonstruovaných malých lázní Běloves. Tam jsme doplnili láhve pramenitou vodou, vyčvachtali jsme se v příjemném brouzdališti a obsadili
všechna lehátka. Ještě tentýž den odpoledne jsme
uspořádali na obecním úřadě posezení s rodiči. V pátek děti čekala na závěr velká šipkovaná s pokladem
na konci. Vůbec největší díky patří sestrám Středovým Dominice a Markétě ml. Celý týden neúnavně
pomáhaly s organizací tábora, vedením dětí i úklidem.
Jitka Ničová, hlavní vedoucí tábora Krok k přírodě
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Kutura v Červeném Kostelci - www.mksck.cz

Dasha Quartet
Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystupovala na
mnoha významných českých hudebních scénách, vystoupí se svým doprovodem v Divadle J. K. Tyla. Výtěžek koncertu je určen na podporu
stavby Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, které bude sloužit
zdravotním a sociálním službám Oblastní charity Červený Kostelec.
Vstupenky lze zakoupit na stránkách Městského kulturního střediska
Červený Kostelec:
čtvrtek 19. 10. 2021 od 19:00

Pohádka do dlaně
Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým
snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat
personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je
úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích... Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají,
ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek.
neděle 24. 10. 2021 od 15:00
Určeno divákům od 4 let Délka představení 60 min.

Kafe u Osmanyho
Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity. Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života, při kterých se divák baví od první chvíle. Osmany odhalí i to, co mělo
zůstat utajeno!
Moderuje: Eva Decastelo
Účinkují: Osmany Laffita, Eva Decastelo, Michaela Gemrotová (nominována na cenu Thálie za muzikál Evita) nebo Kamila Nývltová
čtvrtek 11.11. 2021 od 19:00

Michal Prokop trio
Akustické trio Prokop, Andršt Hrubý, které hrálo od roku 1987 jako volné
sdružení tří významných osobností české hudební scény, díky závažné zdravotní indispozici Luboše Andršta nemůže nadále pokračovat ve své činnosti.
Proto nyní přizvali ke spolupráci kytaristu Pavla Marcela, s nímž vytvoří nový
projekt, který volně naváže na činnost tria Prokop Andršt Hrubý, samozřejmě
v poněkud odlišné formě. Nepůjde tedy rozhodně o akustickou verzi programu Framus Five, nýbrž o zcela samostatný program, i když pochopitelně i zde
zazní některé známé písně Michala Prokopa.
sobota 13.11. 2021 od 19:00
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Lékařská pohotovost
Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:
datum služby
rok 2021
16. 10 a 17. 10.
23. 10.a 24. 10.
09. 10. a 10. 10.
28. 10.
30. 10. a 31. 10.
06. 11. a 07.11.
13. 11. a 14. 11.
17. 11.
20. 11. a 21. 11.
27. 11. a 28. 11.
04. 12. a 05. 12.
11. 12. a 12. 12.
18. 12. a 19. 12.
24. 12.
25. 12.
26.12.
01.01.2022
02. 01. 2022
08. 01. a 09. 01.
2022

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Ivana Vejmolová
MUDr. Jarmila Vokůrková
MUDr. Alois Vejmola
MDDr. Michal Jánský
MUDr. Alena Zdražilová
MUDr. Renata Čábelková
MDDr. Anna Blažková
MUDr. Ludmila Jánská
MUDr. Tomáš Žďárský
MUDr. Blanka Filipová
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Milan Hýbl
MDDr. Tomáš Hýbl
MUDr. Vlasta Hýblová
MUDr. Milan Hýbl
MDDr. Tomáš Hýbl
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Vlasta Hýblová

Náchodská 548, Vel. Poříčí
Větrník 720, Č. Kostelec
Palackého 20, Náchod

Palachova 1742, Náchod
Hálkova 367, Náchod
Hálkova 367, Náchod
Hálkova 367, Náchod
Hálkova 367, Náchod
Hálkova 367, Náchod
Palachova 1742, Náchod
Hálkova 367, Náchod

491 482 000
491 462 331
491 424 524
702 125 554
491 427 548
491 482 911
491 472 946
702 125 554
491 424 322
491 472 721
724 013 123
491 428 636
491 428 636
491 428 636
491 428 636
491 428 636
724 013 123
491 428 636

MUDr. Ludmila Jánská

Nemastova 1919, Náchod - Branka

702 125 554

Nemastova 1919, Náchod - Branka

Denisovo nábřeží 665, Náchod
Jiřího z Poděbrad 937, Hronov
Komenského 72,N. Město nad Met.
Nemastova 1919, Náchod - Branka

Náchodská 240, D. Radechová
Komenského 10, N.Město nad Met.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00 SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod lékárna v obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379,tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/
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Vydejte se na cesty
Stolové
hory na
kole z Hronova
a Zimní radovánky
na Machovsku
Středně náročný výlet vede z Hronova přes Machov do osady Karlów v Národním
parku Góry Stolowe v Polsku. Mezi Machovskou Lhotou a Karlówem musíme
zdolat téměř pětikilometrové prudší stoupání. Pěkný bude sjezd pod Błędne skały
do obce Pstrążna a Žďárek. Výlet můžeme zakončit příjemným posezením
v restauraci ve Žďárkách nebo v areálu sportovního letiště ve Velkém Poříčí.
Na letišti mají otevřeno v průběhu letní sezóny. Občerstvovací body: hospoda N mýtě (pod Bezděkovem) , U
Lidmanů v Machovské Lhotě (So-Ne od 11:30, Karlow – levně v místním konzumu stále otevřeném, nebo v některé
z více restaurací zde, Ždárky –kulturní dům So-Ne od 11:30.

Průběh trasy:
Hronov – Kozinek (cyklo č. 22, červená TZ, 4,2 km), Kozinek – Nízká Srbská (cyklo č. 4002 žluto-modrá, 4,2
km), Nízká Srbská – Ostra Góra (cyklo č. 4002, 5 km), Ostra Góra – Fort Karola (symbol kola červené a zelené
značení, 8 km), Fort Karola – Pstrążna (červená cyklo značka, 9 km), Pstrążna – Hronov (cyklo č. 4281,
neznačená polní cesta a cyklo č. 22, 10 km) Celkem: 40,5 km, doba jízdy včetně občerstvení 5 - 6 hodin.

POPIS TRASY
Výlet do polského národního parku Gór Stolowych
začínáme na náměstí Československé
armády v
Hronově. Sledujeme cykloznačení č. 4020 a 22, které

nás společně s červenou TZ vede pod Jírovou horou a
kolem Velkého Dřevíče proti proudu řeky Metuje. U
bývalého mlýna Kozinek křížíme komunikaci číslo 303.
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My před mlýnem stále sledujeme červené značení.
Objedeme zalesněný ostrov, přejdeme železný mostek
přes Metuji a dřevěný přes potok Židovka. Po příjezdu
na silnici odbočíme vpravo a sledujeme cyklotrasu č.
4002 (pásové modré značení). Mí-jíme
Vysokou
Srbskou, projíždíme Machov a Machovskou Lhotu,
abychom za mírného stoupání přijeli k turistickému
hraničnímu přechodu u polské osady Ostra Góra. Čeká
nás 5 kilometrů stoupání ve stínu lesa a skal do
obce Karlów. Odměnou nám je výhled na nejvyšší
vrchol Stolových hor Szczeliniec Wielki (919 m n. m.)
v samém srdci národního parku. Doporučujeme nechat
kolo v Karlówě a udělat si výšlap na výše zmíněný vrchol.
Naše cyklotrasa pokračuje z Kar-lówa po silnici ve směru
do Kudowy Zdrój (pásové značení kola zelené a červené
značky). Po necelých dvou kilometrech je u pravé strany
silnice v průsmyku (790 m n. m.) pěší odbočka k bývalé
pevnosti Fort Karola. Pěší vycházka se vyplatí, neboť z
vrcholu pevnosti je krásný výhled na Stolové hory.
Pokračujeme za stálého klesání k parkovišti a odbočce k
Błędnym Skałam. Sledujeme naší cyklotrasu a znovu
stoupáme po úzké asfaltové silničce. Pozor na auta,
která jezdí k parkovišti u Błędnych Skał. Po dalším

kilometru dojedeme k rozcestí, naše trasa vede stále
rovně a sjíždíme po zpevněné lesní cestě zvané Droga
Aleksandra až k asfaltové silnici pod osadou Bukowina Kłodzka. Čeká nás prudký sjezd nad obec Pstrążna.
Hned na první křižovatce odbočíme vpravo a na další
opět vpravo. Držíme se našeho značení a sjíždíme obcí
ke Skansenu Kultury Ludowej. Naproti skansenu mírně v
kopci se nachází oblíbená výletní rybí restauracebohužel v současné době je zavřená. Trasa pokračuje
po cyklotrase na turistický hraniční přechod Doly.
Projíždíme v místní části obce Žďárky, kde se v
minulosti těžilo černé uhlí. Sledujeme cyklotrasu č.
4281, která nás navede do obce. Na hlavní křižovatce u
obchodu potravin odbočíme vpravo do kopce. Otevírají
se pěkné výhledy k Orlickým a Stolovým horám. Než
začneme mírně klesat, odbočíme vlevo po neznačené
zpevněné cestě a kolem vesnické usedlosti přijedeme ke
sportovnímu letišti ve Velkém Poříčí. Z letiště dojedeme
za stálého klesání do Velkého Poříčí. Na první křižovatce
u hlavní silnice odbočíme vpravo a cyklo-trasa č. 4020 a
č. 22 nás navede zpět do Hronova.
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Z kroniky

PODZIM - ZIMA 1961-1962
Počasí
se radovánky
podle některých
vědců opakuje šedesátiletých cyklech. Podívejme se jaké počasí
a Zimní
na Machovsku
bylo v zimě 1961-1962. Bude letos taková zima ?
Říjen 1961: Až do 8.října trvalo pěkné teplé
počasí. Od 15. září nezapršelo až do 9. října .
Příroda se zaradovala, vždyť 23 dní ani nekáplo.
11. října se zas oteplilo až na 15 – 20 C. JZD
sklízelo brambory. 17. října se ochladilo začalo
pršet. V noci 22. t.m. přišel první mráz –2 C.
Deštivo pak bylo až do konce října. Deště
pokračovaly.
Listopad 1961: JZD pracovala na sklízení řepy.
Dne 4. t.m. se silně ochladilo byly jen 3 až 4 C ,
zataženo mlhy. A 5. listopadu napadl první sníh.

Přišly noční mrazíky, přes den bylo jen 2 až 3 C.
26. listopadu se už na Špince bruslilo, ale 27.
listopadu přišla obleva , deště a oteplilo se tak, že
led 29. t.m. úplně zmizel a bylo teplo jako na
jaře..
Prosinec 1961 : Až do 10. t.m. se udrželo celkově
teplé počasí, rtuť vystoupila až na 12 C . Ale
další den přišel opět mrazík –2 C , 15. prosince
začalo sněžit. Noční mrazy až –10 C . Byly pěkné
vánoce se sněhem.

Dále se kronikář o průběhu zimy zmiňuje takto:
Zima roku 1961 –1962 byla opravdu zlá.
Dlouhotrvající mrazy, které klesly až na –20 C ,
sněhové závěje a opětovné vánice nadělaly
mnoho škod a
způsobovaly četné potíže
v dopravě nejen v naší republice , ale i v četných
jiných zemích. Na celém katastru naší obce
přečkalo tuhou zimu jen sedm koroptví. Ostatní
zahynuly.
Mateřská škola v Horních Rybníkách
pro
naprostou nesjízdnost silnic zůstala uzavřena až
do 13. března.
Děti jezdily do školy na lyžích , absence byla
značná , neboť mnohdy bylo takové počasí, že za

celý den lidé ani „nevylezli“. Naše obec byla na
tom velice zle pokud se týče zásobování. Pojízdná
prodejna , která do obce začala jezdit , se k nám
pro vysoké závěje nemohla dostat celý měsíc.
Lidé proto se sáňkami a nebo na lyžích přiváželi
potřebné potraviny z Červeného Kostelce a to
aspoň na 8 – 10 dnů, neboť obec byla úplně
odříznuta od světa. Pluhy na projíždění silnic měly
co dělat
aby uvolnili aspoň nejdůležitější
komunikace , kde jsou autobusové linky. Inu zima
v Zábrodí není jen tak.
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Pro děti a chytré hlavy
Běžecký závod
Na cílové rovince běžeckého závodu předběhl závodník z Etiopie aktuálně druhého závodníka v pořadí. Přes
veškerou snahu všech se pak již pořadí závodníků nijak neměnilo.
Kolikátý skončil reprezentant Etiopie v závodu?

Roztržený řetěz
Pastevec potřeboval opravit roztrhaný řetěz, aby mohl
připoutat v chlévě obzvláště silného býka. Donesl tedy pět
kousků řetězu vždy po třech okách ke kováři a požádal jej,
aby je pospojoval do jednoho. Aby tak mohl učinit, musí
vždy jedno oko rozseknout sekáčem, trochu jej roztáhnout,
připojovanou část navléci do rozevřeného oka a to pak zase
srovnat a skout dohromady. S každým rozseknutím oka se
ovšem sekáč rozlomí a nelze jej již použít. Kovář má ovšem
bohužel k dispozici jen tři takové sekáče.
Je možné pět kousků řetězu pospojovat tak, abychom rozsekli jen tři oka?
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